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مقدمه
با توجه به افزایش جمعیت شهری در ایران از  08سال پیش توجه به بستر طبیعی در توسعه فیزیکیی شیهرها ،ضیرورتی
اجتنابناپذیر است که بیتوجهی به آن صدمات زیستمحیطی و سایر مخاطرات نظیر نیابودی و تحیت تیثییر قیرار دادن
زندگی شهری را به همراه خواهد داشت ( .)Kaya, 2006: 19سالها در کشور ما الگوی رشد شهرها ارگانیی

بیوده و

عوامل درونزا و محلی تعیینکننده رشد شهری بودهاند ،زمین شهری نیز برای کاربریهای سنتی کیافی بیوده اسیت و
برحسب شرایط اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی شهر ،فضای شهرها را بیهطور ارگانیی

سیامان مییافتیه اسیت (ماجیدی،

 .)3:9610امروزه زمین شهری مکفی جمعیت سرازیر شده به آن نمیباشد و مطالعات اساسیی را در زمینیه مکیان گزینیی
بهینه برای استقرار و توسعه فیزیکی شهرها را میطلبد .شهر اراک با احداث صنایع در دهه  18و استان شدن آن در سال
 ،9613رشدی شتابان داشته و با مسائل متعدد محیطی مانند همسایگی با کویر میقان ،آلودگی آب بر اراضیی کشیاورزی،
ساختار نامناسب توپوگرافی و عدم پیوستگی مکانی در شهر اراک مواجه بوده است .مطالعهٔ توسعهٔ فیزیکی شیهر اراک
بر اساس شاخصهایی نظیر ضریب ناهمواری ،تکتونی  ،شاخصهای ژئومورفولوژیکی ،کیاربری طبیعیی ،ارتفیا روانیاب
میتواند به ایجاد مدل مکانی مطلوب جهت توسعه فیزیکی شهر کم

نماید.

توجه به عوامل طبیعی در توسعه فیزیکی در شهرها از چند دیدگاه مورد توجه محققین بوده است .بعضی از پژوهشها
دیدگاه تنگناهای طبیعی در توسعه شهری را مطرح کردند (یروتی و همکاران( .)96:9601،حسینی و همکیاران.)99:619 ،
برخی پژوهشگران دیدگاههای دوری گزینی از عوامل طبیعی برای توسعه فیزیکی را مورد توجه قرار دادند Ahmadi, et

)( )al, 2013:79کرم و محمدی( )11:9600 ،نظریان و همکاران .)1:9600 ،توجه بیه آییار مثبیت و منفیی شیاخصهای
طبیعی در توسعه فیزیکی شهرها نیز مورد مطالعه محققین ایرانی بوده است (روزبهیانی و همکیاران( )9:9601 ،رضیائی و
ملکرودی .)09:9601 ،مطالعات موردی نیز در کارهای خیلی از محققین قابل مشیاهده میباشید 662 (Adeli, et al, ( :

 .)Sener, et al, 2010: 2037) )Geyme& Baz, 2007: 33(2011توجه به مسائل کیفییت آب در شیهرها و توسیعه
فیزیکی آن نیز در مدلهای توسعه شهری مورد توجه بیوده اسیت ( .)Marinoni, et al: 2013: 62در پیژوهش حاضیر
توسعه فیزیکی شهر اراک از نظر عوامل جغرافیای طبیعی مورد بررسی قرارگرفته شده است و مکان بهینه مناسب از نظیر
عوامل زیستمحیطی و رخداد مخاطرات طبیعی در شهر اراک مورد تحلیل قرارگرفته است.

محدوده مورد مطالعه
شهر اراک با وسعت  1608هکتار بهصورت خطی تقریباً در امتداد شرقی _ غربی کشیده شیده اسیت .ارتفیا متوسیط آن
 9111متر از سطح دریاهای آزاد میباشد .شهر اراک در حوضه آبریز دریاچه میقان قرار دارد .وسیعت کیل حوضیه آبرییز
بالغبر  1008کیلومترمربع است که  6888کیلومترمربع را دشت و  6008کیلومترمربیع را ارتفیا هیای مشیر بیه دشیت
تشکیل میدهد .در مرکز دشت و حیدود شیمال شیرقی شیهر اراک دریاچیه میقیان بیا مسیاحتی متغییر از  988تیا 968
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کیلومترمربع قرار دارد .شهر اراک که در منتهی الیه جنوب غربی دشت اراک واقع شده است از جنوب بیه کوههیای نظیم
آباد ،کوه سرخ ،کوه شیخ ابراهیم ،کوه دربند و از جنوب شرقی به کوه چهاک و از غرب به کوه مودر و کوه مسیتوفی و از
شمال و شمال شرقی به فالت مرکزی ایران منتهی میگردد .فاصله شهر اراک تا کویر میقان حیدود  91کیلیومتر اسیت
(مهندسین مشاور شارمان معمار شهر ساز .)9600 ،برخی رودخانههای موقتی در شهر جریان مییابید کیه بسیتر شیهر از
شکل بستر رسوبهای ساختهشده است؛ بنابراین این شهر در رسوبهای آبرفتی واقع شده است .بیه علیت شیرایط آب و
هوایی تابستان گرم و زمستانهای سرد تولید رسوبهای تبخیری نظیر نم  ،گچ و آه

در منطقه فعال هسیتند .بیرای

تعیین محدودیت فیزیکی توسعه شهر ،مرز منطقه مورد مطالعه بزرگتر از مرز شهر اراک مشخصشده است .شکل شماره
 9موقعیت منطقه را نشان میدهد.

مآخذ :نگارندگان

شکل  1محدوده مورد مطالعه

دادهها و روشها
با توجه به نقش مهم لند فرمها 9در توسعه مناسب فیزیکی شهرها ،ابتدا واحدهای لند فرم بر اساس نقشههای توپیوگرافی
با مقیاس  9:61888استخراج گردید). (Goudie & Viles, 2010
پس از تعیین هد مطالعه که شناسایی بهترین منطقه برای توسعه شیهری بیود ،روش  Topsisبیرای رسییدن بیه
بهترین پاسخ شناسایی شد .روش تاپسیس از محبوبیت زیادی در مسائل تصمیمگیری چند معیاره برخیوردار اسیت .بیرای

landforms

1
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انجام روش تاپسیس الزم بود هموزن معیارها و هم دادههای ماتریس تصمیمگیری را در اختیار داشیته باشییم .بیرای بیه
دست آوردن وزن معیارها این امکان وجود داشت تا از روش  AHPوزن معیارها را محاسبه کنیم .تعداد معیارها و گزینهها
درروش تاپسیس محدودیتی ندارد و متناسب با مسئله مورد نظر میتوانستیم تعداد زیادی را اختیار کنیم .درروش تاپسیس
حتماً باید معیار و گزینه وجود داشته باشد درصورتیکه فقط یکی وجود داشته باشد روش تاپسیس قابل انجام نخواهد بود.
شاخصهای ارزیابی جهت شناسایی بهترین منطقه برای توسعه شهر تعیین شد .پس از یافتن شاخص فضایی که توسیعه
شهر را تحت تثییر قرار داده است روش AHPبرای وزن دادن به شاخصها مورداستفاده قرار گرفت .آنگاه وزن هر یی
از شاخصها با نظرات متخصصین مشخصشده است .الگوریتم  TOPSISبرای رسیدن به نتیای نهیایی اسیتفاده شیده
است .شکل  6مراحل مطالعه برای تعیین بهترین منطقه برای توسعه شهر را نشان میدهد.

کاربری

کویر میقان

ارزیابی زمین و

رسوب شناسی

آب و هوا

ناهمواری

خاک

مدل  AHPجهت وزن دهی به الیهها

تعدیل کردن توسط متخصصین

شاخصهای مکانی
لندفرمهای ژئومورفولوژیکی

آنالیز مدل تاپسیس

انتخاب بهترین منطقه برای توسعه شهر

مآخذ :نگارندگان
شکل  2مراحل انتخاب بهترین منطقه برای توسعه شهر

در این رابطه  68واحد لند فرم ناپیوسته از رده رسوبهای سیالبی ،تپهماهور (سیرکهای یخچیالی قیدیمی) ،پادگانیه
کم ارتفا  ،پادگانه مرتفع ،مخروطه افکنه قدیمی و پالیا شناسایی گردید .با توجه به اینکه مشخصههای کمی و کیفی لند
فرمها برای تشکیل ماتریس شاخصهای کیفی ،از مقییاس دو قطبیی فاصیلهای اسیتفاده شید .انیدازهگیری فیو بیرای
شاخصهای با جنبه مثبت بر اساس ی

مقیاس ده نقطهای میباشد بیهطوری کیه صیفر مشیخصکننده حیداقل ارزش

ممکن و ده مشخصکننده حداکثر ارزش ممکن از شاخص مورد نظر است .همچنین نقطه وسط نیز نقطه شکست مقیاس
بین مساعدها و نامساعدها است .این مقیاس اندازهگیری بهطور مشابه برای شاخصهای بیا جنبیه منفیی وارونیه تنظییم
میگردد (مرادی و اخترکاون .)966:9600 ،چون مقدار بیشینه و کمینه عیددی و مقییاس الییههای انتخیابی نسیبت بیه
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همدیگر تفاوت داشت برای یکسان کردن آنها بر اساس روابط  9و  6استاندارد سازی انجام شد .برای الییههایی کیه بیا
بیشتر شدن مقدار آنها مطلوبیت بیشتری ایجاد میشود رابطه  9و الیههایی که با کمتیر شیدن مقیدار آنهیا مطلوبییت
بیشتری ایجاد میشد رابطه  6به کار گرفته شد بهاینترتیب در بازه  8تا  9قرار گرفتند.

رابطه :9
رابطه :6
وزن دهی به شاخصها با استفاده از ماتریس مقایسه زوجی و مدل سلسیله مراتبیی  AHP9انجامشیده اسیت .شییوه
تحلیل سلسله مراتبی یکی از پرکاربردترین روشهای تصمیمگیری چند معیاره ) (MCDMاست که توسط سیاعتی 6در
دهه -9118پیشنهاد شد (مؤمنی و شریفی سلیم .)6:9618 ،فرآیند تحلییل سلسیلهمراتبی یکیی از تکنی هیای معیرو
تصمیمگیری چند معیاره است که ی
سطوح تصمیم ،تشکیل ی

مسئله تصمیمگیری را به چند سطح مختلی تجزییه میکنید کیه مجمیو ایین

سلسلهمراتب را میدهند .مطابق اصل همبسیتگی در  AHPعناصیر هیر سیطح صیرفاً بیه

عناصر سطح باالتر وابستهاند ،یعنی ضرایب اهمیت عناصر هر سطح لزوماً بیر اسیاس سیطح بیاالتر مشیخص میشیود.
 AHPروابط ی طرفه را بین سطوح تصمیم به کار میگیرد .فقط در آن روابط درونی معیارها و زیرمعیارهیا نییز لحیا
میشود .مهمترین کاربرد تکنی
تکنی

 AHPمقایسه و تعیین اولویت شاخصهای اصیلی تصیمیمگیری اسیت .ایین کیاربرد

فرایند تحلیل سلسله مراتبی سبب شده است تا از این تکنی

در تکنی های دیگر مانند تکنی

برای اولویتبندی معیارها و زیرمعیارهای تصیمیم

تاپسیس استفاده شود .کاربرد دیگر این تکنی

اولویتبندی و انتخیاب گزینیه بهینیه

است؛ یعنی  AHPنهتنها برای اولویتبندی شاخصهای تصمیمگیری استفاده میشود بلکه میتوان بیا اسیتفاده از ایین
تکنی

گزینههای نهائی را نیز تعیین اولویت کرد؛ اما از این تکنی

میشود و تکنی های پیچیدهتری مانند تکنی

کمتر برای تعیین اولوییت نهیائی گزینیهها اسیتفاده

تاپسیس در این زمینه کاربرد دارند .اساس این مدل بر مقایسه زوجیی و

تعیین میزان ارجحیت عناصر بر یکدیگر نسبت به معیار مورد نظر است (رهنما و کیاممی بینییاز .)986:9618 ،مقایسیه
زوجی با استفاده از نظرات کارشناسان در شهرداری و استانداری شهر اراک صورت گرفت .بهاینترتیب که چی

لیسیتی

شامل مواردی که عوامل انتخابی را پوشش میداد تهیه گردید و سپس نظرات آنها رتبهبنیدی شید و بیر اسیاس رتبیه
نظرات کارشناسی مورد مقایسه زوجی قرار گرفت.
مدل  6TOPSISبرای تعیین مکان بهینه بکار گرفته شد .از مهمترین مزایای این روش میتوان به موارد ذیل بهطور
خالصه اشاره داشت :با تعداد معیارها و گزینههای کم یا زیاد قابل انجام است .با داشتن معیارهیای مثبیت و منفیی قابیل
انجام است .با داشتن معیارهای کیفی و کمی قابل انجام است .این روش بهسادگی و با سرعت مناسب اعمال میشود .در
1

Analytical Hierarchy process
Saaty
3
Tecniqe to Order Prefrences by Similarity To Ideal Solution (Sepehr and Zucca, 2012).
2
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روش تاپسیس رتبهبندی گزینهها به دست میآید .باید معیارها و گزینهها حتماً وجود داشته باشد .روابط مورداستفاده برای
نرمالیز کردن اطالعات ،محاسبه فواصیل و روش تعییین اوزان شیاخصها بهصورت اختیاری بوده و قابل تطبیق بیا نیو
اطالعات موجود در مسئله است .با داشتن دادههای واقعی برای ماتریس تصمیمگیری اسیتفاده از روش تاپسییس خیلیی
مناسب است.
این روش یکی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره ( )MADMاست و از مدلهای جبرانیی اسیت .جبرانیی بیه ایین
مفهوم که امکان تبادل امتیاز بین شاخصها بر اساس شدت تثییرات ،امکانپذیر است .در این روش  mگزینه بهوسیله n

شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند .هر مسئله را میتوان ی

سیستم هندسی  mنقطه در ی

فضای  nبعیدی در نظیر

گرفت .روش  TOPSISبر این مفهوم بناشده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با ایده آل مثبیت و بیشیترین
فاصله را با ایده آل منفی داشته باشد .فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص بهطور یکنواخت افزایشی ییا کاهشیی
است که برای گزینه ایده آل ( )A+و ایده آل منفی ( )A-تعری میشوند .سیپس بیا اسیتفاده از روش اقلیدسیی انیدازه
جدایی فاصله گزینه  iام با ایده آلها محاسبه میشود .بهاینترتیب که نزدیکی نسبی  Aiبه راهحل ایده آل ابتدا محاسبه
سپس بر اساس ترتیب نزولی  CLiگزینههای موجود رتبهبندی میشوند (قهیرودی تیالی و همکیاران .)30:9619 ،میدل
تاپسیس در شش گام به ترتیب مراحل زیر اجرا گردید:
 -9ماتریس تصمیمگیری از اطالعات جمعآوریشده از لند فرمها تشکیل شد -6 .نرمال نمیودن میاتریس بیا اسیتفاده از
روش استاندارد سازی که توضیح داده شد ،انجام گرفت -6 .ماتریس تصمیم نرمال شده وزنی بهوسییله ضیرب میاتریس
تصمیمگیری نرمال شده توسط وزن مرتبط با آن محاسبه گردید -0 .یافتن ایده آلهای مثبیت و منفیی .در ایین مرحلیه
بزرگترین مقدار هر شاخص بهعنوان ایده آل مثبیت ( )A+و کمترین مقدار هر شیاخص بیهعنوان اییده آل منفیی ()A-

تعیین میشود که در آن  j+با معیارهای مثبت و  j-با معیارهای منفی همراه است -1 .محاسبه اندازه جدایی .با استفاده از
روش اقلیدسی فاصله از ایده آل مثبت (رابطه  )6و منفی (رابطه  )0محاسبه گردید -3 .میزان نزدیکی نسبی هر گزینه بیا
راهحل ایده آل :این میزان با استفاده از رابطه  1محاسبه شد.
رابطه :6
رابطه :0
رابطه :1
ارزش شاخص  CIبین  8و  9قرار دارد .نمره بیاالتر مییزان شیاخص تعیینکننیده اولوییت آن گزینیه بیرای انتخیاب
میباشد) .(Sepehr and Zucca, 2012شکل  ،6دامنه تغییرات شاخصها در لند فرمها را به درصد نشان میدهد.
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شکل  3دامنه تغییرات شاخصها در لند فرمها

یافتهها
همانگونه که توضیح داده شد ،واحد بندی محدوده مورد مطالعه بر اساس لند فرمها انجام شد .شاخصهای انتخابشیده
در هر لند فرم استخراج گردید .ماتریس استاندارد شده بر اساس روش  AHPو با توجه به نظرات کارشناسی به میاتریس
مقایسه زوجی تبدیل شد و وزن معیارها از ماتریس مقایسهای زوجی استخراج گردید .جیدول  9وزن معیارهیا بیر اسیاس
روش  AHPرا نشان میدهد .اولویت لند فرمها که با استفاده از روش  AHPوزن دهی شید در روش  TOPSISتعییین
شد .در این مرحله وزن معیارها در ماتریس تصمیمگیری اعمال گردید .در نهایت ماتریس رتبهبندی لند فرمهیا اسیتخراج
گردید و شرایط ایده آل برای توسعه فیزیکی تعیین گردید .نمره باالتر میزان تاپسیس تعیینکننده اولویت آن گزینه بیرای
انتخاب شد .جدول  6بهترین و بدترین لند فرم را برای برنامهریزی توسعه فیزیکی شهر نشیان میدهید .شیکل  ،0رتبیه
دهی لند فرمها با مدل تاپسیس و موقعیت منطقه پیشنهادی را نشان میدهد.

جدول 1
نقشه
لرزه یزی

معیارها
ژئومورفولوژیکم
وزن
معیارها

8/8001101
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8/8660

وزن معیارهای مؤیر در مدل بر اساس روش AHP

پیوسدددتگم
شهر

8/6881

فاص ه از
اق یم

طددو

ارتااع

گسل
8066/8

8/9918

8/603

فاصدددد ه از
کویرمیقان

8/8110

کاربری

8/60

ارتاددداع
رواناب

8/8606

شیب

8/89
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جدول  2رتبهبندی لند فرمها با استفاده از مدل تاپسیس
لند فر

فاص ه از ایده آل مثن

فاص ه از ایده آل منام

میزان تاپسی

رتنهبندی

 .1دش سر

89911

89611

89111

99

 .2تپهماهور

89691

89669

89080

68

 .3پادگانه مرتاع

89666

89611

89118

96

 .0دش سر

89999

89663

89811

6

 .5رسوبهای سیالبم

89600

89633

89169

93

 .6دش سر

89939

89663

89330

1

 .7رسوبهای سیالبم

89601

89630

89190

91

 .8پادگانه کم ارتااع

89661

89613

89161

91

 .9پالیا

89611

89630

89010

90

 .14رسوبهای سیالبم

89933

89601

89313

3

 .11مخروطه افکنه قدیمم

89968

89663

89161

6

 .12دش سر

89933

89601

89311

1

 .13دش سر

89906

89668

89300

98

 .10مخروطه افکنه قدیمم

89981

89610

89110

9

 .15مخروطه افکنه قدیمم

89913

89666

89316

0

 .16دش سر

89963

89616

89166

0

 .17دش سر

89681

89610

89118

96

 .18رسوبهای سیالبم

89963

89661

89199

1

 .19پادگانه کم ارتااع

89668

89611

89111

90

 .24تپهماهور

89696

89661

89068

91
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شکل 0

رتبه دهی لند فرمها با مدل تاپسیس

بحث
اجرای مدل تاپسیس منجر به پیشنهاد  6فضا بیرای توسیعهٔ فیزیکیی در شیهر اراک گردیید .اولوییت اول بیه فضیایی
اختصاص دارد که شهر اراک در آن قرار دارد؛ بنابراین مکان شهر در حال حاضر خوب اسیت و بیانکننیده آن اسیت کیه
برای توسعه آتی شهر الزم است که شرایطی همانند شرایط اراک برای اسکان و زنیدگی سیاکنین آینیده جسیتجو نمیود،
بنابراین با توجه به نظرات کارشناسان شهر میتوان چنین نتیجه گرفت که احیای بافت فرسوده و توسیعه عمیودی شیهر
میتواند در اولویت باشد .اولویت دوم ،اختصاص به فضایی در شمال غربی شهر اراک دارد که در فاصیله  1118متیری از
شهر واقع شده است .منطقه مورد نظر در کنار جاده ارتباطی اراک -فرمهین واقع شده است .در فضای پیشنهادی فیو 6
روستای محمدیه ،سوسنآباد و ابراهیمآباد قرار دارد .شکل  1منطقه پیشنهادی را نشان میدهد.
بر اساس نظر تایم سیور 9شایستگی انتخاب ی

مکان زمانی تائید میشود که دسترسی آسان به مکانهای اشتغال و

امکانات حملونقلی رضایتبخش فراهم باشد .سایت و مکان باید برای توسعه مسکونی مناسب باشد و فاقد هرگونه آییار
ناشی از سیل ،مه ،دودهای آزار دهنده ،صنایع مزاحم و موارد مشابه باشد .مکانیابی باید در حد و مرز همسایگی مناسیب
که منطقه بندی شده ،صورت گرفته باشد یا نو دیگری از قوانین که از توسیعههای در نظیر گرفتهشیده ،حماییت کننید
) .(Chiara,et al, 1994:6منطقه پیشنهادی از نظر موارد تذکر دادهشده در شرایط مناسیبی قیرار دارد .ایین منطقیه بیه
لحا ارتباطی در موقعیت مناسبی قرار دارد؛ زیرا در کنار جاده ارتباطی اراک -فرمهین اسیتقرار دارد .مهمتیر آنکیه ایین
منطقه در فاصله نزدیکی نسبت به شهر اراک قرار دارد .همچنین فاصله مناسبی نسبت به صنایع احداث شده را دارد.

Time saver

1
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همچنین الزم است تا از احداث ساختمان در مجاورت گسلها پرهیز گردد .نزدیکی به گسل آیار مخربی دارد .مکیان
پیشنهادی در فاصلهای در حدود  0033متری از خطوط گسل قرارگرفته است و فاصله  6کیلومتری از گورسیتان را حفی
نموده است (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،به نقیل از کوهسیاری .)9601 ،بهتیرین نیو توپیوگرافی بیرای
مسکن ،معموالً زمین هموار یا زمین با پستیوبلندی مالیم و با شیب کمتر از  98تا  68درصید در نظیر گرفتیه میشیود؛
منطقه پیشنهادی دارای شیبی حدود  993درصد میباشد .شیب بین  6تا  3درصد زهکشی را تسیهیل میکنید .زمینهیای
صا و هموار در فصول بارندگی احتماالً سیل گیر خواهد بود (.)Kakran, 2012:73
برای ارزیابی منطقه پیشنهادی و مطالعه دقیقتر شرایط طبیعیی و فرآینیدهای تشیکیلدهنده آن از  08سیانتیمتری
بستر زمین در  0نقطه بهطور تصادفی نمونهگیری انجام شد .با تجزیهوتحلیل و بررسیی بیر روی دانهبنیدی رسیوبهیا و
نمودارهای بهدستآمده ،مشخص شد که نمونههای برداشتشده از نظر دانهبندی مخلوطی از درشتدانه و ریزدانیه بیوده
است .مقایسه جور شدگی رسوبها نمونههای برداشتشده ،با شاخص جیور شیدگی رسیوبهیای فولی
نمونهها از جور شدگی یکسان برخوردار نیستند که حاکی از آن است که ی

نشیان داد کیه

جریان آبی بهکرات وارد منطقه شده است و

با توجه به شرایط منطقه (شیب ،ارتفا و )...به شکلهای مختل قرارگرفته است؛ عدم یکنواختی در نمونههای مکانهای
مختل از ویژگیهای دشتهای سیالبی میباشد .شاخص جور شدگی جامع یا اندیس کرومباین که در مقیاس لگیاریتمی
ارائهشده به بررسی نظم در منحنی رسوب میپردازد .هرچه مقدار این اندیس کوچ تر باشد منحنی رسوب منظمتر است.
از ک شدگی برای تعبیر و تفسیر محیط رسوبی فرآیندهایی که باعث حملونقل شده است استفاده میشود .ضیریب کی
شدگی در  6نمونه مثبت میباشد .این امر نشاندهنده آن است که رسوبگذاری در ی

محیط آرام صورت گرفته است و

اکثریت رسوبها دانهریز میباشد؛ که بیانگر ماندگاری آب پس از جریانهیای سییالبی مییباشید (قهیرودی.)66:9619 ،
ضریب تقارن در منحنی رسوب به بررسی نظم در دو طر میانه میپردازد زیرا ممکن است در منحنی رسوب نظم برقرار
باشد ولی در دو طر میانه گسترش ذرات متفاوت باشد .مقدار این ضریب برای منحنی متقارن صفر است .اگر ذرات ریز
منظمتر باشد ،ضریب تقارن منفی و اگر ذرات درشت منظمتر باشد ،مثبت است .بررسی ضریب تقارن برای  6نمونه نشان
میدهد که ذرات درشت منظمتر است و تنها نمونه رسوب شماره  6دارای ضریب ک شدگی منفی با ذرات رییز منظمتیر
میباشد (جدول  .)6نتای تحلیلهای رسوبشناسی بر این نکته تثکیددارند که محدوده پیشنهادی ی

بستر سیالبی است

که در ایر سیالبهای ناگهانی 9و سفرهای در شرایط اقلیمی متفاوت با زمان حاضر ایجاد شده است.

Flash Flood

1
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شکل  5منطقه پیشنهادی در شمال غربی شهر اراک
جدول  3نتای حاصل از آنالیز رسوب
نمونهها

شا ص جور شدگم

جور شدگم جامع

کم شدگم

1

89061

89111

69966

2

99080

99601

69160

3

69111

99116

-89113

0

89693

89606

99811
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نتیجهگیری
شهرها بر بستری از محیط جغرافیایی استقراریافتهاند که دارای ویژگیهای طبیعی خاصی میباشند کیه طراحیی شیهری
ویژه را میطلبد .شهر اراک در حوضهای انتهایی ،بر بستری از رسوبهای آبرفتی -سیالبی ،در کنار تجمعی از رسوبهای
تبخیری ،در ساحل تاالبی شکسته و در معرض سیالبهای سفره قرار دارد .برای توسعه فیزیکی آتی این شهر با اسیتفاده
از شاخصهای طبیعی و مدلهای کمی تحلیل شد .نتای حاصل از تحقیق نشان داد که بخش شمال غربی شهر اراک از
نظر معیارهای انتخابی در بهترین فضا برای گسترش آینده شهر میباشد و بیش از سایر واحدها قابلیت توسعه شیهری را
دارا میباشند .بررسی رسوبشناسی محدوده انتخابی حاکی از آن است که این منطقه در ی

بستر سیالبی قرار دارد کیه

معماری شهری مناسب را میطلبد .همچنین نتای این تحقیق مناطق نامناسب برای توسعه شهری را نیز روشن نمود کیه
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توسعه شهر در این نواحی میتواند خطرات متعددی را برای شهر به همراه داشته باشد؛ بنابراین توسعه فیزیکی شهر اراک
به سمت منطقه انتخابی با در نظر گرفتن شرایط اخیر ،الزم است صورت گیرد.

منابع

 -9یروتی ،محمدرضا؛ خضری ،سعید و توفیق رحمانی :)9601( .بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج ،پژوهشهای
جغرافیای طبیعی ،شماره شصت و هفتم ،صص .61 -96
 -6حسینی ،سید علی؛ ویسی ،رضا و مریم محمدی :)9619( .پهنهبندی جغرافیایی محدودیتهای توسعه کالبدی رشت با استفاده از
 ،GISچهارمین کنفرانس مدیریت و برنامهریزی شهری ،مشهد.
 -6رضایی ،پرویز و پروانه استاد ملکرودی :)9601( .محیدودیتهای ژئومورفولیوژیکی توسیعه فیزیکیی شیهر رودبیار ،فصیلنامه
جغرافیای طبیعی ،شماره هفتم ،صص .16 -09
 -0روزبهانی ،محمدحسین؛ محمدی ،شیرین و سعید تقوی گودرزی :)9601( .تثییر ژئومورفولوژی بر توسعه شهر آشیتیان ،همیایش
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